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خدمات عظیمة حیاة جیدة. 

والعدا لة الجنائیة نة إنفاذ القانون              لج

لیل الضحایا لنظام   د
 العدالة الجنائیة في نبراسكا 

 

 

 
 أُنشئ من قبل لجنة نبراسكا إلنفاذ القانون

 2004 / والعدالة الجنائیة
 2012تم التحدیث / سبتمبر 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الناجین من الجریمة.القصد منھ تمثیل ھذا الدلیل أیًضا  فياستخدام مصطلح "ضحیة" 

 الجنائیةمعلومات حول نظام العدالة 

. الجنایةتي تنطوي على مستوى یھدف ھذا الدلیل إلى توفیر معلومات حول نظام العدالة الجنائیة في نبراسكا، تحدیًدا القضایا ال
أو محامي  المدعي العامأن یقدم نظرة عامة، لذلك، إذا كان لدیك أسئلة إضافیة، یرجى التواصل مع الغرض من ھذا الدلیل 

 الضحیة في منطقتك.

  .أشیاء غیر مقبولةالتھدیدات، اإلزعاج، التخویف 
أو بتوجیھ منھ،  للتھدید أو المضایقة أثناء استخدام العنف من قبل الُمدعى علیھ،إذا تعرضت أنت أو شخص من عائلتك المباشرة 

 اإلجراءات التالیة: أو جمیع القیام بواحد یرجى 

 .تواصل مع وكالة إنفاذ القانون المحلیة مباشرةً وبلغ عن الحادث 
  بما یحدث.تواصل مع مكتب المدعي العام وأخبر المحامي الُمكلف بالقضیة
  أو المحامي معلومات حول أوامر الحمایة.اطلب من المدعي العام 
 .تواصل مع أقرب برنامج لمساعدة الضحایا لطلب المعلومات 

 الضحایاحقوق وواجبات 

للبالغین. یمكنك العثور على ھذه الحقوق في قانون  العدالة الجنائیةبعض الحقوق الخاصة بالضحایا بنظام سنُراجع في ھذا الدلیل 
من إجراءات أجزاء معینة محددة وباإلخطار عن . تشمل ھذه الحقوق على حق تلقي معلومات 1848-81نبراسكا الُمعدل 

یمكن العثور  ة محددة تتعلق بضحایا االعتداء الجنسيیأیًضا، حقوق إضافالعدالة الجنائیة، باإلضافة إلى عدة حقوق أُخرى. 
 .4308-29علیھا في قانون نبراسكا الُمعدل 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات الضحایا

مقدمي ، على وجھ الخصوص، اثنینلدى نبراسكا أنواع مختلفة من مقدمي الخدمات والبرامج لمساعدة ضحایا الجرائم. 
   .الشھود/الخدمات للضحایا وبرامج مساعدة الضحایا

اإلتجار  المطاردة، العنف في المواعدة، متخصص في مساعدة ضحایا العنف الجنسي والمنزلي،  مقدمي الخدمات للضحایا:
نظام العدالة الجنائیة، بسبب ذلك، ھناك  خارجھذه الوكاالت تعمل وغیرھا من أشكال اإلیذاء. استغالل األطفال، بالجنس، 

. یمكنك العثور على ھذه القوانین في دستور نبراسكا قوانین خاصة بالوالیة، لحمایة االتّصاالت السریة بین الضحیة والمحامي
29-4301 – 29-4304 . 

ت إنفاذ القانون المحلیة أو مكتب وھي مرتبطة بوكاال غالبًا ما تسمى وحدات الشھود/الضحایا: الشھود/برامج مساعدة الضحایا
بالتعاون  وتعملوألي نوع من الجرائم. كما نظام العدالة الجنائیة ومتاحة ألي ضحیة  داخلالمدعي العام. تعمل ھذه البرامج 

 الوثیق مع شھود الجرائم. 



 امة:ھ اتّصالمعلومات 

االتّصال:  & | االسم  في المقاطعة المدعي العام مكتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــ 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ االتّصال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ& المدعي العام | االسم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ & الھاتف:  االسم | مساعدة الضحایا والمحامي وكالة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــ

ــ االسم & # القضیة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|  & المحقق وكالة إنفاذ القانون  ــ

 https://nevcap.nebraska.gov/  | بوابة إنذار ضحایا الجرائم في نبراسكا | NEVCAP

اسم النزیل: 

رقم النزیل: 

رقم المؤسسة: 

اختر رمز المكون من أربع خانات: 

 صل على المساعدة:كیف أح

 لجمع المعلومات والتواصل مع المصادر، یرجى االتّصال أو زیارة ھذه المواقع:

 https://www.nebraskacoalition.orgتحالف نبراسكا إلنھاء العنف الجسدي والمنزلي: 

 https://nebraskacoalitionforvictimsofcrimeفي نبراسكا: برنامج مساعدة الضحایا/الشھود 

 ago.nebraska.gov | 402.471.3823مكتب المدعي العام في نبراسكا:  

  | https://ncc.nebraska.gov402.429.1609برنامج الدفاع عن الضحایا: 

  | https://ncc.nebraska.gov402.471.2828تعویضات ضحایا الجرائم في نبراسكا: 

  | https://www.nebraskacacs.com402.933.7422نبراسكا:  تحالف مراكز الدفاع عن األطفال في

https://nevcap.nebraska.gov/
https://nevcap.nebraska.gov/
https://nevcap.nebraska.gov/
https://www.nebraskacoalition.org/
https://nebraskacoalitionforvictimsofcrime/
https://ncc.nebraska.gov/
https://ncc.nebraska.gov/
https://www.nebraskacacs.com/


 

 
 

 

  | http://www.madd.org1.877.275.6233في حالة ُسُكر: أمھات ضد القیادة 

402.479.5798إدارة نبراسكا لمساعدة ضحایا اإلصالحیة: 

 402.661.3700مكتب المدعي العام األمریكي لمساعدة الضحایا: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madd.org/


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

من یة خالل نظام العدالة الجنائیة للبالغین. فیما یلي شرح مختصر لكل مرحلة توضح الصورة أعاله التدفق النمطي لقضیة الجنا
 .العملیة. الُمدعى علیھ ھو الشخص الذي یُدعى أنھ اقترف الجریمة



 .قضایا الجنایة المقترفة والمبلّغ عنھا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ویلبي االحتیاجات  سیستجیب إنفاذ القانونیتم ارتكاب الجریمة واإلبالغ عنھا من قبل شخص ما لجھات إنفاذ القانون. 
 یمكن للضابط االتّصال بمحاٍم للمساعدة في ذلك أیًضا. الضروریة والحمایة للضحیة وإجراء التحقیق األولي. 

 التحقیق

حال  یُحقق الضابط في الجریمة عن طریق أخذ أقوال المتورطین في الجریمة أو من الشھود المحتملین. ھذا ممكن أن یحدث في 
اعتداء جنسي، من الممكن أن یُطلب من الضحیة ى مدار عدة أیام. إذا كانت الجریمة لطلب المساعدة أو عوقت  وصول الضابط

 اعتداء جنسي كجزء من التحقیق.الخضوع لفحص طب شرعي 
 

 االعتقال

ومن ثم من المحكمة مذكرة اعتقال سیحصل على شخص المشتبھ اقترافھ الجریمة، الأدلة كافیة ضد  إنفاذ القانون إذا جمع ضابط
 إلقاء القبض علیھ. في بعض المواقف، یمكن اعتقال الشخص دون الحاجة إلى مذكرة اعتقال.

 العام المدعي لمحكمة المقاطعة من قبلقضیة جنایة مقدمة 

كانت التھم الجنائیة ستُقدم إلى المحكمة. في ھذا  تُقدم حقائق القضیة إلى محامي المقاطعة (المدعي العام) الذي یُحدد ما إذا 
إذا اعتقد المدعي العام أن ھناك أدلة كافیة إلثبات   المرحلة، تنتقل سلطة القضیة من وكالة إنفاذ القانون إلى مكتب المدعي العام.

ومن ثم رفع ھذه التھم الجنائیة إلى   التھم الواجب تقدیمھاھي ل اقترف الجریمة، سیقرر المدعي العام ما خص الُمعتقشأن ال
 المحكمة. یُشار اآلن إلى الشخص المتھم بالجریمة باسم المدعى علیھ.

 التُھم األولیّة (محكمة المقاطعة)توجیھ 

جنائیة المنسوبة إلیھ والعقوبات الُمحتملة لتلك التھم المدعي العام بالتُھم الْحضر المدعى علیھ أمام محكمة المقاطعة ویبلغھ یُ 
الجنائیة.

 مفاوضات تخفیف العقوبة

خالل  للحكم.   العام وإعالن القاضيرفع الدعوى من قبل المدعي  یمكن أن تحدث مفاوضات تخفیف العقوبة في أي وقت بین
كما  اإلقرار بالذنب أو عدم الطعن.مفاوضات تخفیف العقوبة، قد یُعرض على المدعى علیھ حكم مخفف من المدعي العام مقابل 

كضحیة، لدیك الحق بأن یتم إخطارك وإبالغك بمفاوضات  ویمكن أیًضا تقدیم المدعى علیھ طلب مماثل إلى المدعي العام.
للبقاء  العملیة إبالغ المدعي العام بأي تغیرات تطرأ على معلومات االتّصال الخاصة بك. سیكون جزء مھم من تخفیف العقوبة

 على اطالع بمجریات القضیة.
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الكفالة

بأن الكفالة غیر مناسبة  القاضيمثل مفاوضات تخفیف العقوبة، یمكن تحدید الكفالة في أي وقت بعد توجیھ االتھام نفسھ. إذا قرر 
 القضیة، یمكن للمدعى علیھ أن یطلُب من القاضي النظر في الكفالة في وقت الحق.بالنظر إلى وقائع 



 جلسة االستماع التحضیریة
یحق لضرورة إجراء المحاكمة الجنائیة. ضد المدعى علیھ  جلسة االستماع التحضیریة لتحدید ما إذا كان ھناك أدلة كافیة

یمكن أن یطلب محامي المدعى علیھ   .التنازل (عدم الحصول) عن جلسة االستماع في أي وقت قبل حدوثھا للمدعى علیھ
 المدعى علیھ حاضًرا في جلسة االستماع.سیكون  اإلدالء بشھادتھم.حضور الضحیة والشھود اآلخرین جلسة االستماع و
 خالل جلسة االستماع التحضیریة، قد یحدث ما یلي:

 
. 

 
 

 
 

 

 

 
 

إذا رفض   ثبات اقتراف المدعى علیھ الجریمة.یحق للقاضي رفض القضیة إذا قرر القاضي عدم وجود أدلة كافیة إلالرفض: 
إذا تم رفض القضیة ولم یتم تقدیم أي تھم یجوز للمدعي رفع الدعوى مرة أخرى كجنحة أو تھمة مخففة. القاضي تھمة الجنایة، 

 طلق سراح المدعى علیھ.أخرى، یُ 

المقاطعة: ة القضیة إلى محكمةإحال
إذا كانت  .یمكن أن یقرر القاضي بأن ھناك أدلة كافیة تدعم احتمالیة ارتكاب المدعى علیھ الجریمة (الجرائم) المزعومة 

ھذا مدعى علیھ مذنب. القضیة بعد ذلك إلى محكمة المقاطعة للمحاكمة. ھذا ال یعني أن الالجریمة المتھم بھا جنایة، سیتم تحویل 
 یعني بأن القاضي وجد أن ھناك دلیل كافي للسماح للمدعي العام بمتابعة التھم الجنائیة ضد المدعى علیھ. 

 تقدیم المعلومات والتُھمة (محكمة المقاطعة)
. یُحدد والعقوبات المحتملةمثل توجیھ التُھمة في محكمة المقاطعة الموصوفة أعاله، یتم إبالغ المدعى علیھ بالتھم المقدمة ضده 

 موعد لإلجراءات األخرى. 

 اإلقرار بالذنب
قر بأنھ مذنب، غیر لیھ إلى اتفاقیة إقرار بالذنب، سیُعرض المدعى علیھ أمام المحكمة ویُ إذا لم یتوصل المدعي العام والمدعى ع

ھو إقرار یسمح للمدعى علیھ بعدم  عدم النزاع لكل من الجرائم الموجھة لھ. غیر معترض (عدم الجدال أو النزاع)  مذنب أو
في التُھم المنسوبة لھ وقبول العقوبة دون محاكمة.نكار أو اإلقرار بالذنب اإل

 دث اإلجراءات التالیة: ثم تحینكر المدعى علیھ بأنھ مذنب بارتكاب الجریمة (الجرائم).  اإلقرار بعدم الذنب:
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

طلبات تقدیم   تحدد المحكمة موعد للمحاكمة. قبل المحاكمة، یحق لمحامي المدعى علیھ :تعیین موعد للمحاكمة)1
قد تشمل بعض طلبات. قد تلزم شھادة الضحیة مع مثل ھذه ال.  (أوراق) لیستثني شخص سیشھد ضد المدعى علیھ

من التقدیم خالل المحاكمة. یمكن للمحامي أنواع محددة من األدلة المادیة أو شھادة محددة  استبعادالطلبات على طلب 
.استبعادأقوال تحت القسم من الضحیة والشھود اآلخرین قبل المحاكمة. تسمى ھذه العملیة أیًضا أخذ 

یُقدم محامي المدعى علیھ دلیل المدعي ضد المدعى علیھ. المدعي ملزم بموجب حاكمة: للم ما قبلاكتشاف طلبات )2
إعطاء محامي المدعى علیھ أي دلیل یمتلكھ ویثبت بأن المدعى علیھ برئ. القانون 

أمام القاضي. إذا كانت كانوا یرغبون بمحاكمة أمام ھیئة محلفین أو یقرر المدعى علیھ ومحامیھ إذا  المحاكمة والحكم:)3
ثم یقرر القاضي الحكم (مذنب أو غیر مذنب).المحاكمة أمام القاضي (تعرف أیًضا باسم محاكمة قضائیة)، 

أمكن  من الحجز، إن  إذا ثبت أن المدعى علیھ غیر مذنب، یفرج عن المدعى علیھ ویطلق سراحھ حكم غیر مذنب:)4
 ذلك.

 .تحقیق ما قبل العقوبة یتم االنتھاء من عادة، إذا ثبت أن المدعى علیھ مذنب حكم مذنب: )5
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:  عملیة بعد اإلدانة

a. ما قبل العقوبة (تحقیقPSI( :یمكن إكمال تحقیق عتراضاال مإذا ثبت أن المدعى علیھ مذنب أو أقر بالذنب أو عد ،
، ومراجعة وقائع محددة من السجل الجنائي مراجعةما قبل العقوبة تحت المراقبة. یتألف من مقابلة مع المدعى علیھ، 

یمكن للضحیة استخدام ھذا البیان لتقدیم  ي بیان تأثیر الضحیة.مالجریمة. یمكن إرسال نموذج إلى الضحیة یس
ى الضحیة. قد یتواصل مكتب المراقبة أیًضا مع الضحیة عبر  تأثیر الجریمة عل معلومات إلى المحكمة تتعلق بكیفیة

الھاتف لجمع المعلومات. لدى الضحیة خیار تقدیم النموذج أو تقدیم بیانھ الخاص بھ لیتم تضمینھ في تحقیق ما قبل 
الممكن أن یكون متاًحا للمدعى علیھ.ي ذلك بیان تأثیر الضحیة، من ف، بما PSIن تقریر أمن المھم مالحظة  العقوبة.

عقوبة (العقوبات). یمكن للقاضي اتباع أو عدم اتباع الیجوز لضابط المراقبة تقدیم توصیة إلى القاضي بنوع وشدة 
بھا من مكتب المراقبة. وصىالعقوبة المُ 

b. :تمال تحقیق ما قبل العقوبةواك سیتم اإلعالن عن عقوبات المدعى علیھ في محكمة المقاطعة بعد المحاكمة العقوبة ،
لفترة أو المراقبة   الحجزو أإذا تم االنتھاء من تحقیق ما قبل العقوبة. یمكن ان تشمل العقوبة على غرامة و/أو السجن 

 كل ھذه.أو 

c.  :المدعى علیھ  إذا ثبت أن المدعى علیھ مذنب، یحق لھ الطعن في الحكم أمام المحكمة العلیا، إذا أقر أو اعترف الطعن
، یحق لھ الطعن في العقوبة. خالل ھذا الوقت، ممكن ان یطلق سراحھ مقابل كفالة استئنافیة. (انظر إلى قسم  بالذنب

 .معلومات عملیة االستئناف)

 معلومات عملیة الطعن
تطبیق ء في اإلجراء أو عادةً ما یتم تقدیم الطعن بسبب أن المدعى علیھ و/أو المحامي الخاص بھ یعتقد بأن ھناك بعض األخطا

 القانون، ستُراجع المحكمة ذلك لتحدید ما إذا كان ھناك خطأ حقیقي.
بكفالة استئنافیة حتى یتم االستماع إلى االستئناف في المحكمة  من الممكن ان یتم اإلفراج عن المدعى علیھ خالل ھذا الوقت

نھائي حتى یتم االستماع إلى جمیع الطعون. بمجرد أن االبتدائیة  قرار المحكمة ال یعتبر العلیا، التي قد تكون بعد عدة سنوات.
 القرار إما بتأكید أو رفض قرار المحكمة الدنیا. اتخاذیتم االستماع إلى االستئناف، یتم 

یمكن أن یستأنف بعد ذلك المدعى  یتم رفع االستئناف أوًال إلى محكمة االستئناف وبمجرد صدور قرار من محكمة االستئناف، 
 العلیا للوالیة.محكمة العلیھ أمام 

 حقوق الضحایا
 

 

 
  

 
 

 

النائب العام  في األسفل ملخص للحقوق العامة لضحایا الجرائم. إذا كنت بحاجة إلى المزید من المعلومات، یرجى التواصل مع 
 عدة الضحایا.المسؤول عن القضیة أو برنامج مساو الشخص ھفي مكتب محامي المقاطعة و

الضحایا على إطالع بالحقوق، المعلومات  یجب على المدعي العام بذل جھود معقولة وحسن نیة لتقدیم مالحظات وإبقاء
 .1848-81حقوق الضحایا العامة في قانون نبراسكا المنقح واإلجراءات. یمكنك أیًضا إیجاد 

 كضحیة لك الحق في: 

معلومات تم جمعھا من قبل وكاالت العدالة الجنائیة، والتي تكون متاحة للجمھور.أن تكون قادًرا على رؤیة أي -1

 أن یتم إخطارك من قبل محامي المقاطعة فیما یخص:-2
 الجرائم الُمتھم بھا المدعى علیھ.  •
 كفالة المدعى علیھ.  •
 وقت ومكان أي إجراءات تقررھا المحكمة، بما في ذلك إجراءات صدور األحكام. •
 اإلجراءات المجدولة. تغیرات تطرأ على  مكان ووقت أي •
.العقوبة، وكذلك سواء كان المدعى علیھ مذبب أو غیر مذنب، والجرائم التي اُدین بھا •



على أساس إصابتھ بالجنون (لم تثبت إدانتھ) وقت ومكان أي إجراءات قضائیة أخرى إذا تم تبرئة المدعي علیھ   •
 العقلي. 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

تأثیر الضحیة إلى مكتب المراقبة من أجل تحقیق ما قبل العقوبة، ومعلومات حول حق الضحیة في عمل وتقدیم بیان  •
كیفیة االتصال بمكتب المراقبة.

في مثل ھذا التقریر، وإتاحتھ للمدعى علیھ. یتم تضمین تحقیق ما قبل العقوبة وأي بیان قُِدم بواسطة الضحیة  •

أن یكون حاضًرا طوال فترة محاكمة المدعى علیھ ما لم یتم استدعاء الضحیة كشاھد.  -3

بأي  وإخطارهبحق تقدیم بیان مكتوب للنظر فیھ من قبل المجلس أن یتم إخطاره من قبل مجلس اإلفراج المشروط -4
إجراءه یتخذه المجلس.

، ساعة أو أكثر) 24إفراج مشروط (إجازة من السجن لمدة الحق في تقدیم بیان مكتوب للنظر فیھ في أي إجراءات -5
(تغییر في العقوبة). تخفیف الحكم  أو إجراءاتإجراءات مجلس اإلفراج المشروط، إجراءات العفو، 

. أن یتم إخطاره بأي استئناف یقوم بھ المدعى علیھ-6

7-  
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

أن یتم إخطاره من المدعي العام: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    صادر.                                                                                                                        أن المدعى علیھ قدم استئناف بالحكم ال •
 ول عملیة االستئناف، یتضمن ذلك األحكام المحتملة.ح •
 وقت ومكان إجراءات االستئناف وأي تغیرات تطرأ على وقت أو مكان ھذه اإلجراءات. •
 بث في االستئناف.إذا تم اإلفراج عن المدعى علیھ بكفالة لحین ال •
 نتائج االستئناف. •
                                                                                                                               .بعد صدور الحكم النھائيیوًما  30الحكم النھائي في القضیة في غضون  •

أن یتم إخطاره بھروب المدعى علیھ المدان من الحجز. -8

 بموجب عقوبة. فیما بعد إخطاره إذا كان السجین محبوًساأن یتم -9

 للضحایا وشھود الجریمة الحقوق التالیة:

المساعدة المالیة األخرى وأي خدمات اجتماعیة من الممكن أن تتوفر  أن یتم إعالمھم بأي رسوم متوفرة ألي شاھد، .1
 لھم، وعملیة التقدیم لھذه المساعدة.

 اءات قضائیة الغیة تلقى الضحیة بشأنھا أمر استدعاء.أن یتم إبالغھم بأي إجر .2

 وات القضائیة.عإنفاذ القانون والد جھات مع جھودأن یتم حمایتھم من األذى والمخاطر الناجمة عن تعاونھم  .3

طقة آمنة إن أمكن ذلك على أن تكون غیر قریبة من المدعى علیھ وعائلتھ  خالل إجراءات المحكمة، توفیر من .4
 وأصدقائھ. 

 كدلیل.الستخدامھا  داعيمن قبل جھات إنقاذ القانون عندما ال یكون ھناك استعادة أي مسروقات أو ممتلكات شخصیة  .5

ما یتعلق بعمل الضحیة والتحدث مع صاحب العمل لتخفیف خسارة الموظف ألجره الناتجة عن مثول فیتقدیم المساعدة  .6
 المحكمة. الضحیة أمام



 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  
 

 
 

 

 أن یتم إبالغھم بالبث السریع في القضیة المتورطین فیھا. .7

حال تم اإلفراج عن المدعى  أن یتم إخطاره بالفصل النھائي في قضیة الجنایة المتورطین فیھا وكذلك إبالغھم في  .8
 . علیھ

 حقوق إضافیة لشھود الجریمة:
;التنازل عن حقوقھم كضحیة في أي وقت عن طریق االتّصال بكاتب المحكمة أو المحامي)1

 ;إعادة توجیھ االسم والعنوان إلى الوكالة المناسبة وبالتالي إخطارھم من خالل المدعي العامأن یطلُب من )2

 إدارة الخدمات اإلصالحیة أو وكالة إصالحیة المقاطعة إذا: 

 .ةاالجتماعی المراكزساعة أو أكثر أو تم نقلھ إلى   24  ُمنح المدعى علیھ المدان إجازة أو أُطلق سراحھ من السجن لمدة •
 من العمل. وبرامج اإلعفاءیشمل ذلك البرامج التعلیمیة تم انضمام المدعى علیھ المدان إلى برنامج مجتمعي،  •
اإلخطار في حالة عودة الشخص  ب الشخص المدان أو لم یعود من بعد اإلجازة الممنوحة أو اإلفراج عنھ وكذلك وھر •

 إلى السجن. 
 إنھاء عقوبتھا أو عقوبتھ.تم اإلفراج عن الشخص المدان من السجن فور  •
وعن أي   ;مبكًرا عن موعد اإلفراج المشروط عن الشخص المدان أو موعد إطالق سراحھباإلضافة إلى ذلك، اإلبالغ  •

 تخفیف في عقوبة الشخص المدان.
 

 
 

 

 

 مجلس اإلفراج المشروط:

 لإلفراج المشروط للشخص المدان.  تاریخ اإلفراج المؤقت وأقرب تاریخ •
 .أي جلسة استماع أو إجراءات اإلفراج المشروط •
 ات اإلفراج المشروط.عند عودة الشخص الُمفرج عنھ بشروط إلى السجن بسبب انتھاك •
  بعد اإلفراج عن الشخص المدانمعتٍد جنسیًا مختل عقلیًا أو ارتكب جریمة جنسیة أو الشخص المدان  نإذا تقرر أ •

جن أو العالج.من الس

 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة: 

 یوًما بعد مثل ھذا اإلفراج.  30قبل اإلفراج عنھ أو في غضون ن اضطراب عقلي م الشخص المدان یعانيعندما  •
، ومرة ین فترة تلقي العالجیعند ھروب شخص خاضع اللتزام مجلس الصحة العقلیة من مؤسسة المرضى الداخل •

 الشخص إلى مرفق المرضى الداخلیین. أخرى حین عودة 
 .عندما یتم إطالق سراح شخص خاضع اللتزام مجلس الصحة العقلیة أو عند حدوث تغییر في الحكم •
 ساعة أو أكثر. 24عن منح شخص خاضع اللتزام مجلس الصحة العقلیة إجازة أو إطالق سراحھ لمدة  •
. مثل ھذه العمل اإلعفاء منعندما یتم انتقال شخص خاضع اللتزام مجلس الصحة العقلیة إلى برامج تعلیمیة أو برامج  •

 اإلشعارات یجب أن تحدث في بدایة ونھایة أي من ھذه البرامج. 



 مجلس العفو

 أي إجراءات عفو أو تخفیف.

 إذا صدر عفو أو تخفیف الحكم. 

 

 

 

 

 

 االعتداء الجنسي:الحقوق الخاصة بضحایا 

 حایا االعتداء الجنسي.، الحقوق الُمدرجة أدناه خاصة بضهباإلضافة إلى حقوق الضحایا العامة المذكورة أعال

 .4315-29 إلى 4308-29المنقح في قانون نبراسكا  یمكنك العثور على الحقوق الخاصة بالضحایا

الضحیة عدم المشاركة في نظام العدالة الجنائیة أو عدم إجراء فحص  ھذه الحقوق متاحة لضحایا االعتداء الجنسي حتى لو قرر 
 جسدي.

 الحق في إجراء فحص الطب الشرعي

عن االعتداء الجنسي. تتوفر فحوصات الطب الشرعي عبر من حق الضحیة إجراء فحص طبي لتحدید اإلصابات والدلیل الناتج 
 یمكن أن یتلقى الفرد فاتورة للتكالیف الطبیة األخرى خالل الزیارة. ، على أي حال، أرجاء الوالیة دون تحملك أي تكلفة

بعد حدوث الجریمة. من األفضل إجراء الفحص في غضون خمسة أیام من  من المھم إجراء الفحص في أسرع وقت ممكن 
م بعد في موعد الفحص الطبي الشرعي. كضحیة، یحق للفرد االستحما يمحام حضورطلب للضحیة ة. یحق وقوع الجریم

 إذا كان ھناك تسھیالت ُمتاحة. إجراء الفحص الجنسي

 كضحیة، ھناك ثالث خیارات لإلبالغ عن الجریمة:

فإن  ، االعتداء الجنسي أثناء وقوع، أو استُخدم سالح ممیت ، وتعرض لجروح جسدیة خطیرة18إذا كان الضحیة تحت سن 
ولم یُستخدم ولم یتعرض إلصابة جسدیة خطیرة  عاًما فما فوق  18الضحیة تقدیم تقریر لجھات إنفاذ القانون إلزامي. إذا كان  

تقریر كامل،  )aثالث خیارات لتقدیم تقریر االعتداء الجنسي. یجوز للضحیة تقدیم: (أثناء االعتداء الجنسي. ھناك سالح ممیت 
)b) ،تقریر جزئي (cیرجى استشارة ممرضة الفحص الطبي أو محامي لمزید من المعلومات حول ھذه ) تقریر مجھول .

 التقریر المفضل على التحقیق.الخیارات وتأثیر 

 :مقابلة مع جھات إنفاذ القانون أو المدعین العامین أو محامي الدفاع إجراء حقوق الضحایا في

إن  حضور محامي یمثلھ. یحق لھ طلب  المدعین العامین، أو محامي الدفاعمقابالت مع جھات إنفاذ القانون، ال أثناءكضحیة، 
من الجنس الذي یختاره الضحیة أو شخص یتحدث لغة الضحایا المفضلة (أو یجد  وفر جھات إنفاذ القانون مترجم أمكن، ستُ 

 مترجم فوري).

، ھذا ال یعني أنھ سیتم توفیر على أي حالخاص أثناء ھذه المقابالت. ي من الممكن أن یختار الضحیة أیًضا حضور محام
.المحامي مجانًا

، یمكنھم اختیار إجراء مقابلة فردیة في مركز الدفاع عن الطفل  إذا كان الضحیة قاصر أو شخص من ذوي االحتیاجات الخاصة
)CAC.( 

 یر إنفاذ القانون الخاصة باالعتداء الجنسي. یحق للضحیة رؤیة أو الحصول على نسخة من تقارفي نھایة القضیة، 



 

 

 
  

 
 

 في أي وقت مناسب: دلیل االعتداء الجنسي حق الضحیة في الحصول على

التواصل مع وكالة تحقیق إنفاذ للضحیة یمكن للضحیة معالجة الدلیل الذي ُجمع في أي وقت إذا لم یُقدم تقریر مجھول. یحق  
الشخص   مالتي ُجِمعت بشكل مجھول حتى یقدعملیة تحلیل األدلة، في أي وقت. ال یمكن معالجة األدلة القانون لمعرفة تحدیث 

 فحص. یحق للضحیة التغییر من تقریر مجھول إلى جزئي أو كامل في أي وقت. طلب

أو أي شخص  ُمطابق للشخص الُمدان   DNAإعالمھ ما إذا كان الحمض النووي یجوز للضحیة الطلب من جھات إنفاذ القانون 
ح كمرجع مستقبلي، على النحو الذي یسم DNA إلى قائمة DNAأخر معروف لدى إنفاذ القانون. سیُدخل إنفاذ القانون ھذا الـ 

 بھ القانون والتوجیھات الفیدرالیة.

 حقوق ومصادر إضافیة لضحایا االعتداء الجنسي:

دلیل. الحق في عدم المشاركة في إجراءات العدالة الجنائیة واالمتناع عن إجراء فحص طبي للحصول على .1
والذین االعتداء الجنسي بمعلومات االتصال الخاصة بأولئك الموجودین في المجال المناسب ایا یجب تزوید ضح .2

 یمكنھم المساعدة.
 .في معرفة اإلغاثة الحكومیة واالتحادیة المتاحة لضحایا الجرائم الحق.3
 .الطب الشرعي بدلیللطلب المعلومات المتعلقة الضروریة االعتداء الجنسي بالمعلومات ایا یجب تزوید ضح.4
5. 

 

 

 

 

 

 

 

المرتبطة باالعتداء حق الحصول على أموال التعویضات الحكومیة والفیدرالیة عن التكالیف الطبیة والتكالیف األخرى 
 .الجنسي والمعلومات حول ما یحدث في حالة اإلدانة

 أوامر الحمایة 

  ىبالقرب أو القیام بأشیاء أخر ءحظر شخص ما من المجيیقضي بالمحكمة  أمر الحمایة ھو عبارة عن أمر صادر عن
 ال یعد أمر الحمایة ضمان لحمایة أي شخص. لشخص معین. 

 أنواع من أوامر الحمایة: لدى نبراسكا ثالثة 

 أمر الحمایة من العنف المنزلي 

وثیقة (األقارب أو األزواج أو األزواج السابقین، أو  اتألشخاص الذین كانوا على عالقخاص با األوامرھذا النوع من 
أو األشخاص الذین لدیھم طفل مشترك)  ،األشخاص الذین عاشوا أو یعیشون مًعا، أو األشخاص الذین تربطھم عالقة مواعدة

.ھذا الشخص من قبل وتعرضوا إلصابة أو تھدیدات

 أمر الحمایة من التحرش والمضایقات

من االتصاالت الھاتفیة أو الشخصیة التي   نمط أو شكل یكون على ولكنھ  ،الحمایة من التحرش على العالقاتال یعتمد أمر 
.أو تھدده أو تخیفھما  شخصوبشكل كبیر ترعب 



 أمر الحمایة من االعتداء الجنسي

شخص آخر لالتصال   تعریضال یعتمد أمر الحمایة من االعتداء الجنسي على العالقات ویُمنح ألن شخًصا ما تعرض أو حاول 
 .جنسي دون موافقتھال اإلدخالالجنسي أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالل أو من ي منطقتك فالدنیا لمزید من المعلومات حول أوامر الحمایة في والیة نبراسكا والنماذج المتاحة من كاتب المحكمة 
 ى:لمحكمة العلیا في نبراسكا علالتابع لزیارة موقع المساعدة الذاتیة  یرجىالمحكمة العلیا، 

help-http:/supremecourt.ne.gov/self وانقر فوق الحمایة من اإلساءة. 

.لتقدیم أمر حمایة المطلوبةالضحایا في منطقتھم الجغرافیة للحصول واستكمال النماذج  محاميوصى بأن یعمل الضحایا مع یُ 

برنامج سریة العنوان

 .خدمات لسكان نبراسكا ضحایا العنف المنزلي واالعتداء الجنسي والمطاردة (ACP) یقدم برنامج سریة العناوین في نبراسكا

یوفر البرنامج عنوانًا  من الممكن أن، للمدعى علیھ إذا كانت الضحیة تخطط أو انتقلت مؤخًرا إلى موقع جدید غیر معروف 
 .یحافظ على سریة العنوان الفعلي لألفرادوبریدیًا بدیالً أو جدیًدا 

 (الخط الساخن).  1.866.227.6327 | 402.471.3568الھاتف: 

program-confidentiality-services/address-http://sos.nebraska.gov/business 

 المساعدة المتاحة األخرى

http://sos.nebraska.gov/business-services/address-confidentiality-program


 

 

  

  
 

 

برنامج تعویضات ضحایا الجرائم

أو  ،المتعلقة بالجریمة. إذا كان للضحیة نفقات طبیةللفواتیر الضحیة مؤھل للحصول على مساعدة مالیة  یكون أنمن الممكن 
ال یغطیھا التأمین، فقد تكون الضحیة مؤھلة للحصول على تعویض بموجب  ة،نتیجة لجریمھ كبرات خسرمصاریف جنازة أو 

  .قانون تعویض ضحایا الجرائم في نبراسكا

 :الضحیة یجبل تأھتكي ل

  ساعة)، أو إذا تعذر اإلبالغ عن الحادث   72أیام ( ثالثة إنفاذ القانون في غضون  جھاتعن الجریمة إلى تقدیم تقریر
.على نحٍو معقولوقت الذي كان من الممكن فیھ تقدیم تقریر الأیام من  3خالل تلك الفترة، في غضون  اإلزعاجأو 

اإلبالغ  لمتطلبأو االتجار بالجنس  ،أو إساءة معاملة األطفال ،أو العنف المنزلي ،ال تخضع ضحیة االعتداء الجنسي
القانون أو حصل   إنفاذجھات أبلغ مقدم الطلب/الضحیة عن الجریمة إلى و CVRم طلب یتقد سبق، إذا ،أیام 3لمدة 

 .أو تقدم لفحص الطب الشرعي بالحادثة یتعلقحمایةعلى أمر 
  خالل سنتین من تاریخ الجریمة.قدم طلب التعویض

تعویضات  ال یُغطي برنامج التعویض تغطیة خسارة الممتلكات أو األلم والمعاناة. للمزید من المعلومات وللوصول إلى منصة
  .ncc.nebraska.gov/crime-victim-reparationsضحایا الجرائم، یرجى زیارة 

تعویضات ضحایا الجرائم على الرقم   الجرائم. یمكنك الوصول إلى برنامجللتقدیم، انقر على رابط بوابة تعویض ضحایا 
402.471.2828. 

الضحایا المحلي، أو برنامج الدفاع عن  /ھودالش نامج مساعدةللحصول على مزید من مساعدة الضحایا، یرجى االتصال ببر
 الضحایا، أو مكتب المدعي العام في منطقتك.

 

 

 

 

 

(NEVCAP)بوابة تنبیھ ضحایا الجریمة في نبراسكا 

NEVCAP ص حالة مدعى علیھ معین و/أو حاني مجھول یوفر لضحایا الجرائم القدرة على فعبارة عن نظام إلكتروني مج
حبس أو في حال انتقالھ إلى مؤسسة إصالحیة أخرى في  إلخطاره إذا ما تم إطالق سراح المدعى علیھ من السجن، أو ال

 ) ورسائل البرید اإللكتروني.SMSدعم إنجلیزي وإسباني وتنبیھات عن طریق الرسائل النصیة ( NEVCAPیوفر  نبراسكا. 

 https://nevcap.nebraska.govرجى زیارة یلالستعالم عن وضع نزیل أو لیتم إشعارك عند انتقال النزیل في نبراسكا، 
 واتباع التعلیمات الفوریة للتسجیل.

   وكالة مساعدة الضحایا.یمكن للضحیة أیًضا طلب المساعدة من 

 .NEVCAPالمدعى علیھ على موقع   یمكنك فحص حالة النزیل في نبراسكا في أي وقت عن طریق إدخال اسم

  رقم ھاتف لسھولة الوصول إلیھ واختیار رمز تعریف شخصي (سیُطلب من الضحیة تزویدPIN مكون من أربع(
 .خانات

 ضحایا الجرائم المھاجرین

https://nevcap.nebraska.gov/


أكثر من  اإلجرامي االعتداءأن المھاجرین الوافدین إلى الوالیات المتحدة یعانون من أعلى معدالت من  المؤكد تماًمامن 
یقدم القانون الفیدرالي  الجسدي واالعتداء الجنسي. على ھذا األساس، خصوًصا فیما یتعلق بالعنف  ،مواطني الوالیات المتحدة

 لضحایا الجریمة من المھاجرین.  ) بعض الخیارات المحتملةVAWAلمكافحة العنف ضد المرأة (

خاص بالضحایا المھاجرین الذین یتعرضوا ألعمال وحشیة للغایة أو  VAWAااللتماس الذاتي : VAWAااللتماس الذاتي 
شتمل العالقة المؤھلة على زوج، أطفال، أو  مقیم دائم معتدي. یمكن أن تإیذاء جسدي ولدیھم "عالقات مؤھلة" مع مواطن أو 

 إظھار:والدین المواطن أو المقیم الدائم المعتدي. للتأھل، یجب على الضحایا 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مع مواطن أو مقیم دائم معتدي. لدیھ عالقة مؤھلة •
 یقیم حالیًا أو كان یُقیم مع معتدي. •
 حسن الخلق، و  •
كان ضحیة أعمال وحشیة للغایة أو اعتداء جسدي.  •

 VAWAیمكن ألي شخص طلب التماس 

الحمایة  لتوفیر)2أداة إلنفاذ القانون لتشجیع التبلیغ عن الجرائم، و (إلنشاء )1من أجل ھدفین: ( U: أُنشئت فیزا Uفیزا 
 ، یجب على الضحایا: Uللضحایا. لكي تتأھل للحصول على فیزا 

;عقلي كنتیجة للجریمةكون ضحیة نشاط إجرامي مؤھل وعانى من إیذاء جسدي أو  تأن  •
 امتالك معلومات عن الجریمة؛ •
 كون مساعًدا في التحقیق و/أو مقاضاة النشاط اإلجرامي المؤھل.تأو حالیًا، أو من المحتمل أن  تكان •
كون ضحیة نشاط إجرامي ینتھك قانون الوالیات المتحدة.تأن  •

والتي  ، Uفیزا  جھات إصدارمن  موقعة Uشھادة فیزا  نموذج یجب على الضحایا أوًال الحصول على، Uمن أجل تقدیم فیزا 
، وزارة العمل، وغیرھا. ینص قانون والیة نبراسكا تشمل جھات إنفاذ القانون، المدعین العامین، القُضاة، خدمات حمایة الطفل

یوًما من مثل ھذا  90في غضون  Uفیزا  االستجابة لكافة طلبات المصادقة على شھادات Uفیزا  جھات إصدارأنھ على جمیع 
 الطلب.

 تتضمن األنشطة اإلجرامیة ما یلي: 



 اختطاف •
 اتّصال جنسي مؤذي •
 ابتزاز •
 عنف منزلي •
 اغتصاب •
 سجن غیر قانوني •
 تشویھ األعضاء األنثویة •
 شھادة زور)حنث بالیمین ( •
 اعتداء إجرامي  •
 احتیال في عقود األعمال األجنبیة •
 أخذ الرھائن  •
 نكاح المحارم (سفاح القربى) •
 إسار الدین (مذلة الدین)  •
 العمل باإلكراه •

 

 
  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اختطاف •
 قتل غیر متعمد •
 اغتصاب •
 قتل •
إعاقة العدالة  •
 بالشھودالتالعب  •
 بغاء (زني) •
 اعتداء جنسي •
 دتجارة العبی •
 المطاردة •
 تعذیب •
 اتجار غیر مشروع •
 استغالل جنسي •
 كبح جنائي غیر قانوني •
 جرائم أخرى ذات صلة  •

یشمل ھذا كًال من اإلتجار ة. یمكن أن المھاجرین الضحایا من أشكال االتجار بالبشر الخطیرحمایة  T: توفر فیزا Tفیزا 
لكي تكون مؤھًال للحصول على الفیزا، یتوجب على الضحایا:وإتجار العمل. الجنسي 

ضحیة "شكل خطیر من أشكال االتجار" على النحو المحدد بموجب القانون الفیدرالي.  نتكون حالیًا أو كتأن  •
كون في الوالیات المتحدة أو أقالیم الوالیات المتحدة بسبب اإلتجار.تأن  •
االمتثال بطلب معقول من إنفاذ القانون للمساعدة في التحقیق و/أو مقاضاة اإلتجار. •
 على التعاون  ةالضحیة غیر قادر تعاًما أو إذا كان 18ا كان عمر الضحیة أقل من یمكن إجراء استثناء لھذا المطلب إذ

بسبب صدمة الجسدیة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            إثبات أن الترحیل من الوالیات المتحدة من شأنھ أن یتسبب في معاناة شدیدة للضحیة. •

الشھادات المؤھلین، ولكن نموذج الشھادة غیر  جھات إصدارمن  Tفیزا یتم تشجیع الضحایا على الحصول على نماذج شھادة  
على شھادات   الحصولاالستجابة لكافة طلبات  Uینص قانون والیة نبراسكا أنھ على جمیع جھات إصدار فیزا . للتقدیممطلوب 

یوًما من مثل ھذا الطلب. 90في غضون  Tفیزا 

 لمزید من المعلومات عن ھذه األنواع من اإلغاثة، یرجى زیارة:

https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-of-human-trafficking-and-other-crimes/resources-
for-victims-of-human-trafficking-and-other-crimes 

https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-of-human-trafficking-and-other-crimes/resources-for-victims-of-human-trafficking-and-other-crimes
https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-of-human-trafficking-and-other-crimes/resources-for-victims-of-human-trafficking-and-other-crimes
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التي تم رفعھا على المدعى علیھ. والعقوبات المحتملة: استدعاء قبل المحكمة إلخطاره بالتھم اءعالستدا  

بالجریمة من السجن. الھدف من الكفالة ضمان  لشخص الُمدان ا حبإطالق سرامبلغ من المال تحدده المحكمة لتسمح  – الكفالة
% من مبلغ الكفالة الذي  10. عادةً یجب على المدعى علیھ دفع أمام المحكمة الشخص المتھم بالجریمة)مثول المدعى علیھ (

$ لیتم  2,500$ من أصل 250على سبیل المثال، سیحتاج المدعى علیھ إلى دفع  سراح المدعي علیھ. إلطالقیحدده القاضي 
. إطالق سراحھ  

جریمة.بارتكاب  المدعى علیھ تتھمقدم للمحكمة وثیقة مكتوبة تُ  - شكوى

ن یتم إبالغك بأن قضیتك أ نانًا ال یمكن أن تعقد جلسات االستماع في موعدھا المحدد. بصفتك شاھد، یمكأحی – استمراریة
 .ستستمر أو سیتم تأجیلھا إلى یوم أخر.

 بالجریمة التي ارتكبھا من قبل ھیئة المحلفین أو القاضي. المدعى علیھ عند إدانة  :  اإلدانة

محامي یعمل لصالح المقاطعة تتمثل وظیفتھ في مقاضاة األشخاص  –العام  المقاطعة/المدعي العام/مكتب المدعيمحامي 
ول، ھناك العدید من المحامین العاملین. أحدھما ھو المدعي العام والمحامین المتھمین بارتكاب الجرائم. في العدید من الد

 .ضینمحامین المقاطعة المفواألخرین یطلق علیھم اسم 

برنامج یھدف لمساعدة ضحایا الجرائم األبریاء الذین یعانون من أضرار جسدیة وتكبدوا  – الجرائمصندوق تعویضات ضحایا 
خسارة مالیة كنتیجة مباشرة لعمل إجرامي.

جزء من دستور الوالیة وقانون الوالیة الذي یضمن حقوقًا معینة لضحایا الجرائم  - وثیقة الحقوق الخاصة بضحایا الجرائم
.والمدرجة في ھذا الكتیب

جریمة. باقترافالشخص المتھم  - المدعى علیھ

 لمدة تزید عن سنة. بالسجنعلیھا  یُعاقب عادةً ما جریمة خطیرة - الجنایة

مدیر قسم اإلصالحیات ساعة. تتم الموافقة علیھا من قبل  48إلى  12حریة محدودة لمدة  نامتیاز یمنح نزالء السج – إجازة
 .مطلوب منھم مرافقة النزیل طول فترة اإلجازة ومجلس اإلفراج المشروط. عادةً ما یتم مرافقة النزالء من قبل كفالء معتمدین

لعمل أو لدواعي طبیة، ُمصرح بھا ل. یقتصر المدعى علیھ على إقامة محددة باستثناء فترات وسیلة مغلقة تسھیلیة – إقامة جبریة
سوء بارتكاب جریمة قائمة على منح شخص مذنب . ال یجوز الموافقة علیھا من قبل المحكمة تتعلیمیة، أو ألسباب أخرى تم

في اإلقامة الجبریة بواسطة ة المدعى علیھ  في منزل الضحیة، بغض النظر عن ملكیة صاحب المسكن. یمكن مراقبمعاملة 
أجھزة أو أنظمة المراقبة اإللكترونیة.

عشر من سكان المقاطعة لیقرروا إذا كان المدعى علیھ مذنب أو غیر مذنب بالجریمة المتھم  اثنایقسم  – ھیئة المحلفین
 بھا/المتھمة بھا.

أو الغرامة. ال توجد  /والمراقبة السجن،  یمكن فرض ،جریمة یمكن أن تصل عقوبتھا القصوى إلى سنة واحدة أو أقل -جنحة 
جلسة استماع أولیة لجرائم الجنح.

من  یمنعھ ال لإلدانة ولكن بالذنب، یعرضھ قرارالمدعى علیھ في دعوى جنائیة، دون اإل طلب التماس من – االعترضعدم 
 .إنكار التھم في إجراءات محكمة مستقبلیة

من عقوبتھ في السجن. اإلفراج المشروط عن النزیل یخضع   بعد أن أمضى جزءً  عن النزیل اإلفراج – اإلفراج المشروط
للشروط التي وضعھا مجلس نبراسكا لإلفراج المشروط. یمكن أن یؤدي انتھاك ھذه الشروط إلى اعتقال النزیل (المشروط) 

 وإعادتھ إلى السجن. 



نبراسكا للخدمات  قسممجلس من خمسة أعضاء (منفصل عن   - مجلس اإلفراج المشروط (مجلس اإلفراج المشروط)
 اإلصالحیة) یتخذ قرارات بشأن الموافقة أو الرفض أو إلغاء اإلفراج المشروط.

 عدم قول الحقیقة بعد حلف الیمین. - الحنث بالیمین

 

 

 

 

 

یوفر معلومات أساسیة عن المدعى علیھ والجریمة وأثرھا على   الذي ضابط مراقبة السلوكتقریر أعده  - العقوبةتحقیق ما قبل 
.الضحیة. یستخدم القاضي ھذه المعلومات في الحكم على المدعى علیھ

.في المستقبل اإلزعاج والمضایقةلمحاولة حمایة الضحایا من أفعال اإلساءة أو  القاضيأمر صادر عن  - أمر الحمایة

 الحكومة المحلیة لتمثیل المدعى علیھم الذین ال یستطیعون دفع تكالیف خدمات المحامي. توظفھ يمحام - ھیالمدعى علمحامي 

عن  عوًضا تحویلھ إلى الضحیة،   ومن ثمیتم دفعھ إلى المحكمة،  الدفع،من قبل الجناة وفقًا لقدرتھم على  مدفوعات - التعویض
مسؤوالً عن الجریمة ویساعد على استعادة الخسارة   المدعى علیھالضرر الذي حدث أثناء الجریمة. یساعد التعویض في جعل 

المالیة للضحیة. 

من قانون الوالیة یضمن حقوق معینة خاصة بضحایا االعتداء الجنسي والمدرجة   قسم -قانون حقوق ضحیة االعتداء الجنسي 
 في ھذا الكتیب.

. سیؤدي عدم االمتثال ألمر االستدعاء محددلیكون حاضًرا في وقت ومكان  لشخصأمر محكمة یوجھ  - استدعاءأمر إحضار
 ازدراء المحكمة.إلى 

، اعتداء لنتیجة جریمة قت تعرضھو شخص  119-29النظام األساسي  المعدل.في قانون نبراسكا كما ھو محدد  - الضحیة
سرقة   أوسجن غیر قانوني   جنسي من الدرجة األولى أو الثانیة، اعتداء من الدرجة األولى أو الثانیة، اعتداء جنسي على طفل،

الشخص الذي تعرض إلصابة جسدیة ا  . ویقصد بالضحیة أیضً المدعى علیھمواجھة شخصیة مع ى أدت إلى من الدرجة األول
ا بالقیادة تحت تأثیر. تستخدم بعض وكاالت العدالة الجنائیة تعریفًا أوسع خطیرة نتیجة حادث سیارة عندما كان المخالف مكلفُ 

 للضحیة. 

والقاضي كیف أثرت  السلوك مراقبة لموظف لیشرحبیان مكتوب من الممكن أن یستخدمھ الضحیة  - بیان تأثیر الضحیة
محامي الضحایا أو مباشرة من  أو السلوك مكتب مراقبة فيلجریمة علیھ عاطفیًا وجسدیًا ومالیًا. النماذج متاحة لھذا الغرض ا

 .ي العام في المقاطعةمكتب المدع

.للتنازل طواعیة أو التأجیل المؤقت لحقوقك كضحیة لجریمة - التنازل (حقوق الضحیة)

برنامج یسمح للنزیل المحبوس في السجن باإلفراج عنھ كل یوم للذھاب إلى العمل في   - (إجازة عمل) برنامج اإلعفاء من العمل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .المجتمع




